
Acta Comissió 8 de Març 2016

El 11-02-2016, es fa la tercera reunió de preparació del  8 de març.

Participen:  Gatamaula,  Xarxa  Feminista,  Ca  la  Dona,  Feministes  per  la
Independència, Percudones, Marxa Mundial de Dones, Plataforma contra la
violència de gènere,  Dones Juristes, Aprosex, Genera, Secretaria de la dona
de  CC.OO,  Feminismes-Entrepobles,  Vocalia  de  dones  FAVB,  Dones  de
l’empresa  EULEN,  dones  d’EUiA,  Sectorial  de  dones-Assemblea  Nacional
Catalana (ANC), Dones d ERC, Plataforma pel dret a no ser prostituïdes, Àrea
de dones de Comunistes de Catalunya, i dones feministes de: Coordinadora
Obrera  Sindical  (COS),  Esquerra  Independentista,  Arran,  Sindicat
d’Estudiants dels països Catalans (SEPC), Poble Lliure.

Excusen assistència:  Dones Llibertàries de CGT i CGT Gènere Catalunya.

Xarxa Feministes i Ca la Dona fan una petita reflexió entorn a la participació
en la Comissió del 8 de març, aquesta consisteix en que la Comissió 8 de
març, està oberta als grups feministes de dones, lesbianes i trans i a les
organitzacions socials, sindicals o polítiques que tinguin espais feministes
dintre de les seves entitats i que vulguin donar suport.

-El  lema  definitiu  consensuat  per  totes: “Totes  en  la  diversitat
juntes contra el patriarcat i el capital”

-Manifest: Per part de la Xarxa Feminista es presenta una proposta de text,
uns paràgrafs “introducció al manifest” amb voluntat de consens recollint
discussions  de  reunions  anteriors  sobre  la  significació  del  8  març  i  fent
referencia  al  lema  d’enguany.  Desprès  d’una  roda  d’intervencions  es
consensua treure o modificar algun paràgraf i esperar a veure el text global
amb les aportacions dels grups per veure si  cal  afegir alguna cosa més.
Cada col·lectiu ha d’escollir el tema o temes que tractarà i fer una
proposta de paràgraf (4 línies, arial: 11) i enviar-ho com a màxim el
dia 22 de febrer a info@caladona.org , indicant a l’assumpte: manifest
8 de març.

Temes per incorporar al manifest: (veure actes reunions anteriors), alguns
grups  assumeixen  en  la  reunió  escriure  sobre  temes  específics.  Un  cop
rebudes totes les propostes “construirem” un text final que es presentarà en
la propera reunió i que es llegirà de forma coral al final de la manifestació.

-Manifestació:  Ca la Dona, s’ha encarregat de contactar per via telefònica
amb l’Ajuntament per demanar tarima, equip de so i punt de llum per a la
Plaça  Santa  Jaume;  s’ha  de  formalitzar  la  petició  via  e-mail,  així  com
comunicar via sol·licitud en el registre l’ocupació de la via pública amb el
recorregut de la manifestació. La Plataforma contra les violències de gènere
s’encarrega de la comunicació de la manifestació al Departament d’Interior
de la Generalitat.

mailto:info@caladona.org


-Recorregut:  es  pren  la  decisió  de  fer  l’inici  del  recorregut  a  Plaça
Universitat i baixar per  Via Laietana. Es farà una parada a Foment del
Treball per denunciar la precarietat laboral i la reforma laboral.

-Lemes i consignes: Aquest tema es va parlar en reunions anteriors però
no es concreten responsabilitats. Revisió propera reunió.

-Pancarta: Tema pendent per la propera reunió.

-Cartell:  Es  presenten  diverses  propostes  de  cartell,  es  consensua  una
d’elles però es buscarà una foto amb més resolució. Hem de començar la
difusió a partir del 22 de febrer.

-Percudones,  el  grup  de  dones  percussionistes  i  ballarines  tenen  150
dones inscrites, ara mateix no poden admetre més sol·licituds perquè l’espai
que les han cedit per assaig es queda petit. Assagen els dies 26, 27 de
febrer i 5 de març a l’Espai jove La Fontana. Estan buscant local més gran.

Altres informacions i convocatòries

Dia 7 de març:

 Acte Paranimf de la UB. A les 19h.  “TORNEM AL PARANIMF 1976-
2016” i presentació de les Jornades Radicalment-Feministes que
es faran el 3-4-5 juny a Barcelona.

 Manifestació  nocturna  “Se  va  a  armar  la  gorda”  (PENDENT
RECORREGUT)

Dia 12 de març:

 Festa: festa a Can Batlló el dia 12 de març a les 21 h.

PROPERA REUNIÓ: Dijous 25 de febrer a les 19h a Ca la Dona.


